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*از فروپاشی شوروی پس فرآيندهای مذهبی در ترکمنستان    

 

سرگئی دمید وف مردم نگار – مذهب شناس ، از سال 8999 تا 8991 پژوهشگر ارشد علمی انستیتوی تاریخ 

 آکادمی علوم ترکمنستان بود. اکنون بازنشسته است، در کراسنودارسک ) فدراسیون روسیه ( زندگی می کند .

 

 

مشروط  هرپروسه نوین، هرپدیده نو به منطق تکامل پیشین رویدادها.هیچ چیزی بوجود نمی آیداست از روشنچنانکه 

ازاین رو طبعا برای آنکه حیات مذهبی ترکمنستان شوروی پیشین مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد، بایست پیش .است

.اعالم حاکمیت جمهوری ودولت مستقل متقدم هستندکه بر رفتازهرچیزبه سال هایی   

دراین رابطه بمثابه بخشی ازکشورهای متحد درعین حال باید اشاره کرد که تصویری که ممکن شد درترکمنستان 

.بازتاب یافتنیزروسیه در بویژه رخ داددردیگر جمهوری های متحده آنچه  ،آن ، درخطوط اصلیمشاهده کرد   

یسم ئرا از سوی حکومت وایدئولوژی رسمی آن آت   ازجنگ، مذهب وروحانیت باردیگرخوددردوران پس 

چند این فشارکه بطورموقت در دوران جنگ کبیر میهنی قطع شد،مانند تضییق سال های ، هرپیکارجوتحت فشار دید

.پایانی دهه های بیست وسی چندان هم شدید نبود  

 اطراف آن به یکباره دهها هزارانسان کشته شدند، روستاهایدرعشق آباد ونیکه  زما 8991سال زمین لرزه فاجعه بار

بوجود آورد، چونکه این فاجعه بالیای طبیعی آسیب دیده بود،  درمناطقی که ازرا اوج گیری شدید احساسات مذهبی 

.شده است زل ناگناهان انسان ها باالتری بخاطرکه از سوی نیروی  ازسوی بسیاری بمثابه کیفر وجزای الهی درک شد  

بااین حال مصوبات نوبتی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی،  .رفته رقته فروکش کرد این احساساتدیرتر

 .را بوجود آوردمذهب ای متحده موج نوین تشدید فشاربردرهمه جمهوری ه یستی،ئمربوط به مذاهب وتبلیغات آت

(8.)ترکمنستان اتخاذ کردتصمیمات مشابه ای را کمیته مرکزی حزب کمونیست   

سازمان یافته نمایندگان « انصراف » و« خود افشاگری » بویژه دریک سری کامل  ،درترکمنستان این مسئله

فشار وتضییق به  .شدت مربوطه اطالع یافته بودند ظاهرینینی که اغلب دراین باره تنها ازنشریا ومتدروحانیت 

،  کس ها ، شاهدان یهوهو مسلمانان، ارتد: مربوط بود موجود درجمهورینمایندگان همه مذاهب وجریان های مذهبی 

(. مترجم. کس ها را رد می کند و مذهبی که رسم وآیین دینی ارتد) آدونتیست ها ومولکان ها   

د ومقاالت فکاهی تنقیدی ظاهرشدند؛ محاکمات سازمان یافته برگزار شدند؛ برخی لب تن دررسانه های گروهی مطا

.نمایندگان روحانیت ومتدینین فعال را جریمه کردند ویا حبس های گوناگون گرفتند  



قانون جزایی  262طبعا درپاره ای موارد انتقاد متناسب با فاکت بود، زیرا حقیقتا اغلب این موارد نقض ماده 

اعمال دروغین با هدف انجام « » استفاده از خرافات مذهبی» جمهوری ترکمنستان شوروی سوسیالیستی بودند، یعنی 

براساس  «وتحریک خرافات مذهبی دربین توده های مردم، همچنین با هدف هرنوع بهره گیری مادی ازاین راهتهییج 

به نفع مساجد، کلیسا ها ودیگر سازمان های مذهبی، سکت ها  ضاخذ اجباری عوار» .این ماده قانونی ممنوع بود

.مجازنبود« تن به اجرای مراسم وآیین های مذهبی وخادمان جداگانه کیش ها وهمچنین وا داش  

آیین نامه کمیسیون های همکاری کمیته اجرایی نمایندگان شوراهای زحمتکشان درزمینه رعایت قانون » ها دربعد

یا زیارت « اماکن مذهبی» تاکید شد که سازمان های مذهبی وروحانیت نباید به اصطالح « درباره کیش های مذهبی

هند ومراسم مذهبی اقدامات فریبنده به منظور تحریک خرافات بین مردم انجام د سازماندهی کنند، رابرای آنینین  متد

(2.)سن قانونی بدون اجازه وموافقت پدر ومادربعمل آورندبرای افراِد زیر  

کمک مالی  ارائه» منع سازمان های مذهبی وروحانیت به  که ازنقطه نظر حقوقی منطقی است،مفاد فوق، همزمان با 

آخرین نضییق وتعرض گسترده به سنن مذهبی درسال های .رادراینجا باعث وبه چالش کشیده است «ینین به متد

کمیته مرکزی در گروه کارمندان کاکمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری ستور بد .صورت گرفت 8918 -8912

.اعزام شدیستی ئینی مردم وکارآیی تبلیغات آت ودانشمندان جهت بررسی وضع د  

را تخریب زیارت کنندگان  حکومت دربرخی اماکن مقدس خانه هایهمزمان به دستورارگان های جمهوری ومحلی 

رت  درعین حال جهت نظا ، تاب بازی در روزعید قربان را ممنوع کردند،دکردند، آثار وعالیم زیارت را ازبین بردن

» دربرخی نقاط برچیدند ودیگر تدابیر را تاب ها وسائل د، براجرای این ممنوعیت کلکتیوهای معلمین را شرکت دادن

ایدئولوژیکی، سنت های چندین قرنی  – اما با وجود همه کوشش های ارگان های حزبی.را اجرا کردند« تربیتی

.مذهبی وتصورات ناشی از آن درشعور وزندگی بخش زیادی از مردم حفظ شد  

نکه مثال، طبق داده های سال  چنا. درباره این مسئله، بویژه مطالب پژوهش های جامعه شناسانه گویای این امر هستند

ازهشت گروه .درصد مذهبی ها حتی بین روشنفکران تا اندازه ای باال بودها  در روستامیالدی  هفتادو هشتادهای دهه 

(3.)درصد مردد بودند چهل وسهمتدین و بیست وجهارم ونیم درصد صنفی روشنفکران روستایی  

 .خیلی بیشتر بود، هرچند درمحیط شهر این نمودار اساسا کاسته شداین نمودار هاروستاسایرطبیعی درساکنان بطور

درجریان پروسترویکا ودموکراتیزه شدن ولیبرالیزه شدن زندگی جامعه، مناسبات نوین  هشتاداواسط سال های دهه 

 امکان چاپ و بهره برداری.دولت وایدئولوژی رسمی نسبت به مذاهب بطورکلی ومذاهب مختلف بویژه ظاهر گردید

ء برخی کلیسا های سابقا از آثار ونشریات مذهبی درزمینه مسیحیت، اسالم، بودایی پیدا شد، بازسازی واحیا آزادانه

تمامی  .ندفعاالنه تر شد وفرقه ها وانجمن های مذهبی بوجود آمد و برآمد رجال مذهبی ومتدین انجام نهانغیرعلنی و

.ترکمنستان را آشفته کردنددولت این تحوالت وگرایشات تازه   

، آنهم مسجد رسمی ثبت شدهر چها ترکمنستان تنهادرمناطق بسیاروسیع جمهوری میالدی درمیانه سال های دهه هشتاد 

]  زوو یوسف همدانی وتالخاتان بابا ودو مسجد در ایالت تاشا –[ ری ما] مسجد درایالت مرودو) واقع در والیات 

درعشق آباد، کراسنوودوسک، چارجو ) ، وچهار کلیسای مسیحی (وبلیال بابا  شالی ُکر  – [داش اوغوز -داشاووز

بیش از : ودرپایان همان دهه رشد چشمگیر شمار کلیسا ها وبطورکلی مسلمانان آغازشد .داشت   وجود[ ( ماری] ومرو 

.یبند به اسالم بودند تشکیل میدادند پاد درصد جمعیت ترکمنستان را خلقهایی که بطور سنتی  هشتا  

درعشق آباد چنین امری .، دولت جمهوری برای ساخت یک مسجد در پایتخت تصمیم گرفت8811در سال 

.د وجود نداشتنمسلمانان فعالیت کن ی کهتگاه د باورنکردنی بود، قبال رسما عبا  



 سازماندهی شد "سنت"منطقه جنوبی ومرتفع شهر، ساختمانی با ساخت وساز ملی، توسط انجمن مذهبی " غاژه"در

برای نخستین بار پس از چندین دهه  و مترمربع برقرارکردند دویست وبیستابتدا نمازخانه ای را به مساحت و

سنتی بزرگتری را پی  ساخت مسجد این ساختماندرجوار  .نمازجمعه گزارده شد 8818درآخرین جمعه ژوییه سال

. ، احداث شد[" االقصی" ] «آقسا» درسال بعد تنها طی چهارماه این مسجد ضمن گرفتن نام تاریخی .ریزی کردند

امام  –نمایندگان روحانیت مسلمان منجمله قاضی  8881یش با شکوه آن درپانزده نوامبر سال  درافتتاح وگشا

.ترکمنستان نصراله عباداله یف سخنرانی کردند  

جشن ورود کرد وبه این رویداد مهم وبرجسته درزندگی این رئیس جمهور ترکمنستان بطوررسمی به  نیاروف.س

کرد که رجال  ابراز امیدواریوتاکید یت کننده روحانیت مسلمان جمهوری به نقش تقوو منان به آنها تهنیت گفتؤم

بهرحال چند ماه پیش از این رویداد درماه اوت .مساعدت کنند مذهبی درآینده بتوانند به تقویت صلح وتوافق مدنی

دبیر اول درآن زمان هنوز ) نیازوف .س" نیش ما"یش شورای بزرگان قبیله درجمهوری در قریه کوهستانی  درهما

(4.)اشاره کرد که درجمهوری بیست مسجد فعالیت می کند( کمیته مرکزی حزب کمونیست ترکمنستان بود  

سرپرست  –منجمله دوردی قلیچ مال معاون قاضی ) که موضوع اصلی سخنرانی ایناهمیت بود به این دیدارحایز

» مسجد.طنین انداز میکرد نوسازی شده رااندیشه حاکمیت جمهوری درترکیب اتحاد شوروی (  مسلمانان ترکمنستان

(5.)وعلنی درآن زمان درترکمنستان بودودومین مسجد دایر  پنجاه [" االقصی" ] «آقسا  

طریق دولت مستقل وفروپاشی اتحاد شوروی، حیات اعالم حاکمیت مستقل ترکمنستان ازبا  8888سال دراواخراکتبر

رئیس دولت بارها تاکید کرد . کشور ترکمنستان دولت عرفی استطبق قانون اساسی  .مذهبی درجمهوری فعال تر شد

... » :با اعضای شورای بزرگان قبیله درجمهوری گفتوی دردیدار دیگر .آزاد وشخصی است امر خصوصیین که د

آنطور بگذار خلق .دراین امرانتخاب باید کامال آزاد باشد.نباید عقاید ونظرات مذهبی را با زور به کودکان تحمیل کرد

.«که میخواهد عمل کند  

اما تا اندازه ای آشکارا گرایش مساعد وستایش ازاحساسات مذهبی که عمدتا به اسالم مربوط است وناشی ازفرضیه 

عالوه براین درطول بیش .بروزکرد رکان حکومت وثبات اوضاع درجامعه ودولت است ای است که مذهب یکی از ا

تنگ با آداب ورسوم ملی  سنت های مذهبی بطور تنگاترکمنستان کنونی بسیاری ازمنطقه هزارسال تسلط اسالم براز

.درهم آمیخته است  

درساخت وسازساختمان های نوین  وبازسازی  شکوفاییدرنیمه نخست سال های دهه نود میالدی نوعی رونق و

ه درباال گفته شد، درترکمنستان همانطورک.دیده شدکه مدتها بود بمثابه بناهای دینی کارکردی نداشت، جد قدیمی  مسا

، شد افتتاحدرحوالی عشق آباد  *"چاقیپق " درقریه 8881پنجاه ودو مسجد وجود داشت وآن مسجدی که درفورال 

 کل ر شما ،رحاض درحال .شدند دیگرساختهعالوه براین ده ها بنای دینی  !بودترکمنستان مسجد  ودومین   چهارصد

(1.)مرز گذشته است این از حتی یا و هشد نزدیک نصد پا به ظاهرا درکشور، وبزرگ کوچک مساجد  

 .وهمچنین دراکثر دیگرنقاط پرجمعیت کشورظاهرشدند ومناطق الت ادرای ایاعمال درهمه مراکزهای مذهبی ن ساختما

ضمن .داشت واحداث باز دومسجد دیگربه پایان رسیده بود  ه مسجد فعال وجودنُ  8881درنیمه سال درپایتخت کشور

نخست اینکه .توصیف این نکته بسیارمهم درحیات مذهبی کشور، الزم است به برخی جوانب دیگرنیز اشاره کرد

.تقریبا همه مساجد مال اهل سنت هستند وتنها دو مسجد متعلق به شیعه ها است  

زیبا متعلق به ی مسجدی با ساختمان .درشهرچارجو است 8881درسال  دینداران مسجد بازپس گردانده شده به یکی،

مسجد آذربایجانی ها، کردها، به این  .انقالب، که دردوران شوروی موزه سرزمین شناسی درآن اسکان داده شدپیش از



 "برزنگی "درحومه جنوبی عشق آباد، درشهرک نودهای دهه ل دیگری، درنیمه سا .می آیندبرای نمازگزاردن ها فارس

ودرآن دوره تا اندازه  مابیش درزمان طوالنی به پایتخت این کشورآمده بودنداین مسجد را ایرانی هایی که ک.پدیدار شد

.ساختند ،ای شمار آنها افزایش یافته بود  

نامگذاری این مساجد بودند  پیشینسرپرست  زمانیکه ، به نام شخصیت های مذهبیدوم اینکه، گرچه بسیاری مساجد 

ها روشن هدف از این نام گذاری.میدهندنیزبه مساجد قرون وسطی را که نام مقدسین مشهور هستند کسانی میشوند،

  .بودتگاه های ساخته شده  د به عبابیشترمحبوبیت  ارائه: است

داشاووز، داش ] زواواشتدروالیت ) درآق دپه « ابوذرغفاری» و " غوباداغ" فخرالدین رازی در » چنانکه مسجد 

دراطراف عشق آباد وغیره از این جمله  "باغیر"، شیخ آلوو در قریه ردرپایتخت کشو« ن حضرت عثما»، ([ اوغوز

کیلومتری غرب عشق  چهل وچهاردر  " گ دپهؤگ " واقع درمرکز منطقه« صفرمرادحاجی» علحیده مسجد .هستند

.آباد دراین ردیف قراردارد  

میالدی نود های دهه نیازوف، که درآغازسال. کشور سقرارگذاشته شد به نام رئیس جمهورمسجد آتی که  پروژه

که این بنای دینی بصورت حدس زده شد و اهدا شود ،حاجی را گرفت -وعنوان زایر انجام دادحج به مکه را سفر

 هفتاد ودوبه  صد وبیست وهشتدرابعاد ومساحت  یمسجد .بسیار بزرگ درنوع خود در ترکمنستان درآید یساختمان

متر وارتفاع هریک ازچهار مناره های گوشه های  چهلیش از ارتفاع گنبد اصلی آن ب، متر وبه گنجایش پنج هزار نفر

بمناسبت پنجمین  8881ساخت ودرسال « بویگ » بنایی که آنرا شرکت فرانسوی.متر شصتساختمان اصلی 

.به پایان رسیدسالروزاعالم استقالل ترکمنستان   

منین ؤعضویت اعضا انجمن های ممعموال مساجد را توسط حق .رات ساختمان است سوم اینکه، مسئله تامین اعتبا

از رسانه های همگانی استفاده می نیزجمع آوری وجوه  برایگاهی  .واعانات افراد جداگانه ثروتمند می سازند

درحوالی عشق  "غاراداماق"امام مسجد دردست ساختمان درقریه فت الدین قربان نظر اوغلی،  شراثال چنانکه م.کنند

تقاضای کمک مالی از همشهریان " ترکمنستان" از طریق روزنامه  8881وییه سال ، در ژ«ال اکرام » آباد بنام 

.خود جهت ادامه ساختمان عبادتگاه کرد، چون ساخت آن میتوانست دررابطه با افزایش شدید قیمت ها متوقف شود  

با .نفر را داشت، آماده شده بود صد وسیبودجه اضافی پیدا شدند، زیرا پس ازهشت ماه مسجدی که گنجایش ظاهرا 

، به حوزه ایدئولوژی رخنه جهتفروپاشی شوروی وتمایل وکوشش برخی کشورهای مسلمان این حال دردوران پس از

 ند برآمدمواضع وجایگاه خود درترکمنستان دیگر درصدد تقویت  ن مالی ساختمان مساجد وهمچنین ازطرقضمن تامی

.شدپایین گفته خواهد که درباره آن   

درنظر گرفته شد درشهرعشق آباد بین خیابان  مؤمنبزرگترین مسجد زیبا ی ساخته شده که به گنجایش سه هزار 

ساختمان این مسجد به ابتکار اتحادیه مذهبیون .هدیه کشور ترکیه استاست، که آن نیز آزادی وشوچنکو درشهرک اول

. زمان داده شده بود ینین سا شد که درترکیه با جمع آوری وجوه بوسیله متد انجامترکیه   

افتتاح آن برای روزیادبود استقالل ترکمنستان دقیقا برای سه .پی ریزی شده بود 8881این مسجد دوازده ژانویه سال 

این .بخش گنبد اصلی آن فروریخت 8884دسامبر  ششاما . شد طرح ریزی8881سال بعد یعنی دوازده ژانویه 

به تاخیر  8881، پایان کار را تا ماه مارس سال ( 7)ر ساختمانی ترکیه شد سانحه که موجب کشته شدن سه کارگ

.انداخت  

ساخت .عشق آباد درخیابان گریبایدوف استا سنگ های مرمر روکاری شده درشهریک مسجد زیبای بزرگ دیگر، ب

.بودبه پایان رسید، هدیه کشور کویت  8884این مسجد که دراواخر سال   



چنانکه علی رغم مسجد ساخته شده درعشق آباد، که .کشوردراین رابطه هنوز ترکیه بودبا این حال فعال ترین 

درمحدوده چهارهکتارمسجدی  8884 -8881های طی سالرا گرفت،  «مسجد عشق آباد ترکیه»  درمطبوعات نام

دربخش متر،  بیست وپنچمتر وبلندی مناره ی آن برای خواندن اذان  چهاردهزگزار، به ارتفاع  نما چهارصدبرای 

.ساخته شد (نفت داغ ) غربی شهر نبیت داغ   

ساخت که برای " ترکمن قاال " بخرج خود مسجدی را درمرکزمنطقه ای در« انگین گروپ » شرکت  8884درسال 

متر وبلندی مناره آن  چهارده( نفت داغ ) آن مانند مسجد نبیت داغ  بلندی.نمازگزار درنظرگرفته شده بود چهارصد

ترک ها مسجد می » اخباری را درباره این مسئله با عنوان ویژه « ترکمنستان » روزنامه  .متر است وپنچبیست 

(1).منتشر کرد« سازند   

کارفرمای جوان که درعربستان سعودی زندگی می کند، پیشنهاد ساخت مسجد دراتحادیه دهقانی عبدالعزیز نورخان 

وی  .اهل این منطقه بودند اجدا او .قبول تمامی مخارج آن پذیرفت ، منطقه خاالچ ایالت چارجو را با«کامسامول»

دعوت شده بودند برای به مساجد ضمن داشتن آموزش مذهبی، درنظرداشت یا خود ویا به کمک اشخاصی که 

او که کارفرمای موفقی بود درشهرهای مختلف منجمله  .اخالقی دایر کند –داوطلبان کالس های درس مذهبی 

درکنار مسجد قطعه زمین وسیعی را جهت ساخت کارخانه فرش  مغازه ها وموسسات مختلفی داشت،درشهرچارجو 

(8.)خرید  

تاآنجا که به نمای خارجی .سیمای معماری مساجد وهمچنین حضور وبازدید آنها ازسوی مؤمنین است - بعد چهارم

شمار پنچ هزار برای « صفرمراد حاجی » مسجد عظیم از .طراحی مساجد بسیارمتفاوت اندومربوط میشود گزینه ها 

برای " آق دپه " در« اریابوذرغف» نفریا برای شمار سه هزار«  مسجد عشق آباد ترکیه» ، "گؤگ دپه " نفردر

منطقه  "شارلووق " برای صدوسی نفر یا " قاراداماق " تا مساجد کوچک درگرفته درنظرگرفته شده بودند هزارنفر

مرمرهای از. هستند طبیعی است که شکل ظاهری مساجد نیزبسیارمتفاوت .شصت نفر –ای پنجاه قیزیل اترک بر

نیز با آن " شارلووق"  که مسجدصحرا، ساختمان با مغازه های بزرگ تا بناهایی ازشن ساده بیروی  درخشان نمای

...ساخته شدمصالح   

آن به اندازه تماشای اسب دوانی مؤمنین درسیربازدید وحضور  درشمارمساجد، سریع رشد وجود با حال، این با

اله ترکمن ها برنیایش شخصی صد س سنت های چندوجبرینرسی  زهرچیز ا ، دراینجا پیش ااست بدیهی .روبرو نشد

را میتوان ، جانماز واردمیشوندبرای نمازگزاردن نمارگزاران هستند، یا درعمل درهرخانه، جاییکه .گذاشته استتاثیر

درشهربلکه درمناطق روستایی  ، اشتغال وعلل دیگرنه تنهامسن به دلیل گرفتاری ها افرادیت اکثرعالوه برآن .یافت

.یت نمی کنند گزاردن را رعانماز  

)  بود د  قربان بایرام و اورازا بایرام وهمچنین برای روزیا –های بزرگ مسلمانانباستثنای جشن بجز ویاازاین رو

متاسفانه داده های دقیقی  .مؤمنین می آیندی نمازجمعه شمار نسبتا معدودی از، برای نماز روزانه وحت(خاطیره گونی

.آنرا تایید می کنند دمان برخی مساجد ومشاهدات شخصی نویسنده دردسترس نیست، اما گفتگو با خا  

ژوییه سال ) طبق گفته مالی آن مسجد چنانکه درمسجد قیزیل آروات درحومه شهر ودرساختمان فرودگاه سابق، 

ودرمورد دیگر، مسجد سابق  .می آمدندروز جمعه تا پانزده مؤمن مسن و در ، روزانه کمتراز هفت تا هشت(8887

.بودندپانزده تا هفده ودرجمعه ها بیست وپنچ تا سی نفر عادیشیعه ها، مستقردرنزدیکی بازارشهر، درروزهای   

درمسجد بزرگ ساخت  .روستای شارلووق می آمدنددرآن زمان به مسجد بزرگ تا پانزده نمازگزارپنج درمجموع از

گؤگ " « صفرمرادحاجی » کویت عشق آباد بیشتراز پنجاه تا هفتاد نفرجمع نمیشدند وهچنین درسالن بزرگ مسجِد 



دردهساله بررسی شده .تنها دورپیرمرد وبیشترازپنج زن نمازگزا نبودند 8887هنگام بازدید ازآن درژوییه " دپه 

فعالتر ( مکان کرامت دار -اؤلیا وکرامتلی یر) اماکن بسیار مقدس  -نوع دیگر انی و واحدهای دینیفعالیت های عمر

.شدند  

اکثر اماکن مقدس با طبیعت .درمیان ترکمن ها این اماکن نسبت به مساجد رسمی همواره بیشترمردم پسندتر بودند

ترکمن دردوران قرون وسطی مورد احترام و  روحانیقبیله ای قبرهای رهبران یا بخاطرووسرشت کیش بومی 

 نازایی وعقیم بودن، ،هابیمار شر از شدن رها برای تالش در که ی رامردم، این اماکن .مرتبط هستندین ودوران نو

 می کنند جذب هستند زندگی امور دیگر در پشتیبانی و حمایت دنبال به کهرا کسانی همچنین و زندگی، نامالیمات

(81) .  

بسیاری زائران عیادت ازاین اماکن مقدس نوعی استراحت، آرامش از زندگی روزمره ویکنواخت و نوعی برای 

اگر قبال پیاده به اماکن مقدس می رفتند، چنانکه رسمش برای مؤمنان چنین است، اکنون اغلب با ازاین رو.امتیازاست

.اتوموبیل های گرانقیمت می آیند  

بنام  زن ترکمن  ازسوی یکی از پژوهشگرانی جالب فاکت های میالدی نوددراین رابطه درآغاز سالهای دهه 

اغلب بیشتر به اینکه زنان نازا  ضمن اشاره لفؤم .دادمسائل دوران کودکی ارائه دراثر خود درباره سویونوا .آ

پرستش مکان مقدس دردوران کنونی درعین » دت میکردند، تاکید می کند که    عیا اماکن مقدسبهمراه شوهران خود از

دربرخی ها این امرشکل تظاهرمذهبی بودن : بلکه توسط شمارزیادی ازمردم بعمل میاید  مؤمنینحال نه تنها توسط 

 دینود میالسال های دهه آغاز حدود  (.88)است ودربرخی دیگرتجلی اعتباراجتماعی دروغین وساختگی است 

  .ینی ودربرخی مذاهب دیگر روی دادند بسیارناچیزدررابطه با موسسات د ، هرچندبرخی تحوالت مثبت

وکس درعشق آباد،  آسیای میانه را به کلیسا های سابق ارتد –ساختمان حوزه مذهبی تاشکند  ارتش 8881درسال 

 " بزمین" نوین یوکس درکلیسا ارتدمذهب خدمات  نود میالدیه درنیمه نخست ومیانه ده .سمرقند وفرغانه واگذار کرد

دیوارهای کلیسای  .شروع شد" بایرام آلی  "در تعمیرشده متعلق به پیش از انقالبتازه وهمچنین درساختمان کلیسای 

 .درنظرگرفته شد" رکی کِ " وگشایش کلیسایی در "تجن" دتگاهی در را ساختند واحداث عبا( نفت داغ)نبیت داغ 

(.81)تحویل دادند  همچنین به کلیسارایکی ازسه کلیسای جامع سابق  "کوشک"در  

کلیساهای ارتدوکس روسی حوزه مذهبی آسیای   -لگی تولد مسیح  سا 1111 –درنهایت بمناسبت عید جهانی مسیح 

عالی، معماری کلیسایی را بسازد وگویی این اثررا  نورستاخیزمیانه تصمیم گرفت درشهرعشق آباد کلیسای جامع 

ع دولت جمهوری ترکمنستان برای کلیسای آتی قطعه زمین بزرگی را در تقاط .میکرددرماوراء خزر ازنو زنده 

نصف نصف آتی را روسیه وترکمنستان کلیسای مخارج ساختمان  .خیابان ترکمن باشی وخدای بردیف اختصاص داد

.تقسیم کردند  

 –و طراحی تحقیقاتی  –علمی کارکنان مرکز( ترکمن باشی کنونی ) ودسک شهرکراسنودر 8881تابستان سال 

سند بودجه ، تفاق وزارت فرهنگ جمهوری آکادمی هنر ترکمنستان تشکیل شده دربهار همان سال با وپژوهش 

ترمیم تقاضای  .اندندرمنی مربوط به پیش از انقالب بتصِوب رس ضروری برای ترمیم ساختمان کلیسای گریگوریان ا

. (81) سفارت خانه ارمنستان درترکمنستان آمده بودازکلیسا به مرکز مورد نظر  

بابتیست ها، اوانگلیست ها واعضای فرقه مذهبی شاهدان یهوه  –نمایندگان دیگر جریان های مسیحی غیرارتدوکس 

فعالیت های جدی  دست بهمیالدی  نودنیمه نخست سال های دهه  – هشتادآدونتیست ها دردهه پایانی  وامثال

.درشهرعشق آباد ودربرخی دیگر جاهای کشور زدند  



رتبط با مسیحیت ماز انقالب اکتبر درترکمنستان برای نخستین باررشد شمار اماکن دینی پس بدین ترتیب هفت دهه 

بمراتب سریع ترافزایش یافت، هرچند د های مشابه مرتبط با دین اسالم نیز شمار واح روشن دالیل به البته، .شروع شد

کمتر از یک ( روس ها، اوکرایینی ها ، بال روس ها وغیره ) مردم روس زبان میالدی  نوددرحدود سال های دهه 

.ششم جمعیت این جمهوری را تشکیل میداد  

 درعشقبویژه  درترکمنستان، یهودیت پیروان ظاهرا،.الزم است باز به برخی جریان های مذهبی دیگر اشاره کرد

.ازاین رو موضوع گشایش کنیسه ها درعمل مطرح نیست .است کم بسیار یا وموجود نیست  آباد،  

 عالقه لمللی ا بین گروه درترکیبدرعشق آباد  هشتاد میالدیاخالقی هند درسال های دهه  –پیروان تعالیم مذهبی 

به  مربوط آثار ونشریات و هقرارداد مطالعه مورد را خود های شیوه و ها نظریه که تشکیل دادند را کریشنا به مندان

درمسکو، بویژه ایرینا دوی داس ایفا « کریشنا » اعضای انجمن علمی  نقش فعال دراین امر را.آن را منتشرمیکرد

.باد آمده بودآبه عشق  8881میکرد که چند نوبت درفوریه سال   

را  سیون ذهنی مدیتا یتاسیس شده بود، یک دوره آموزشدانشگاه ودایی سندی که درعشق آباد  8881دیرتر درسال 

 8884سال  .زهند را دعوت میکردند معلمان محلی این موسسه معلمان مدارس ودایی اسازمان دادند وعالوه براین 

.بودنخستین فارغ التحصیلی دانشجویان این موسسه   

 8881از سال قرن بیستم بسیار فعال بود،  بیست از انقالب اکتبردرسال های دهه پیش جامعه بهایی که در ترکمنستان

عضو  ششصدبسیارمتنوع ملی مشخص میشد،حدود  یترکیب این جریان که با نوددر اواسط سال های دهه  .احیاء شد

توفیق یافت که « خورشید خاور» سرگرفتن انتشار بولتن اطالعاتی قبلی خود بنام جامعه بهایی حتی به از.داشت

.ت قرن گذشته منتشر میشددرسال های دهه بیس  

مرکز مرکزی بنام .شد رچهار شماره این بولتن به زبان های روسی وفارسی منتش 8881 – 8888درسال های 

های ترکمنی، فارسی وانگلیسی تشکیل میداد، گشایش های رایگان آموزش زبان بهایی که برای همه داوطلبان دوره

.میداد سازمانرا  آلمان، آمریکا، متحده ایاالت اتریش، از ییبها خوانندگان و نوازندگان کنسرت مرکزاین . یافت  

دتگاه  امید احیاء عباکه ( عبادتگاه بهایی -ر مشرق االذکا)یش  دتگاه خود بنام کاخ شتا ساختمان عبابهایی ها مجوز

 گرفتندرا به آنها میداد،  ساخته شده بود، ( 8811)  درمرکز عشق آباد درربع نخست قرن بیستممعروف جهانی بهایی 

[. مترجم. ساخته شد 8811الزم به تذکر است که نخستین مشرق االذکار بهایی ها درعشق آباد درسال ]   

موزه هنرهای زیبا جای گرفته بود درزمان زلزله سال  سی میالدیتگاه که درنیمه سال های دهه   د  درساختمان این عبا

 آنرا منفجر کردند 8811به گفته کارشناسان ضرورت بازسازی آن وجود نداشت و درسال  .دیدآسیب بشدت  8841

  (.وف   سرگی دمید. بجای آن دیرترمجسمه ی شاعرادبیات کالسیک ترکمن، مختومقلی را ساختند) 

خود را معرفی  میالدیهشتاد بنابراین با توجه به فرصت های پدید آمده، برخی فرقه های مذهبی فعاالنه دراواخر دهه 

دود بیست تشکیالت به درترکمنستان بطوررسمی ح 8885ودرسال نود میالدینیمه نخست سال های دهه  –کردند 

   .به ثبت رسیده بود جریان های متنوع مذهبینمایندگی از

سلط درطول چند دهه ت.نیروی انسانی استکادرها ومسئله  –نند زندگی عرفی  یکی از مهمترین مسئله درهرمذهبی ما

بسیاری از روحانیون مورد تبعیض قرارگرفتند، : آتئیسم پیکارجو، روحانیت همه ادیان ضربه سختی خورده بود

مت کناره گرفتند  بسیاری مهاجرت کردند، برخی درارتباط با بسته شدن کلیسا ها، مساجد، کنیسه ها وغیره از خد

.آمد چنین الگویی درترکمنستان نیز پدید.وحرفه خود را عوض کردند  



ندگان روحانیت ترکمن درحدود ، ایشان ها، آخوند ها ودیگرنمایها مالقابل توجه ای ازالزم به یادآوری است که بخش 

 .نظم نوین به ایران وافغانستان رفتندبیست وسی دردوران کلکتیویزاسیون به همراه دیگر ناراضیان ازای دهه هسال 

دیگران نیز با گذشت زمان فوت و باقی مانده بودند مورد تضیق قرارگرفتند 8817 – 11سال های بسیاری که در

.کردند  

درخیوه وبخارا ودیگر مراکز  سیانقالب وحتی درآغاز سال های دهه ش رسمی مذهبی همانند دوره پیش ازآموز

کمتریا بیشتر دارای  جای نمایندگان روحانیت حذف شده که به درجاتازاین رو .انجام نگرفت مسلمان آسیای میانه

آنها حتی سوره های قرآن را نمیتوانستند گرفتند وبسیاری ازو بیسواد  های بی مایه مال آموزش تخصصی بودند را

  .این وضعیت امکانات گسترده ای را برای انواع شارالتان های دینی بوجودآورد .بخوانند

ل  ه اسالمی درتاشکند بازشد، اما آنجا برای مثاموسسدربخارا ودیرتر« میرعرب » مدرسه جنگ کبیرمیهنی پس از

با این حال مساجد رسمی دراینجا  .دانشجو ازترکمنستان تحصیل میکردشصت میالدی تنها چهاردرسال های دهه 

حاد آموزش مذهبی خادمان  ی با افزایش شدید شمار مساجد دربرابر رهبری آن مسئله .درآن زمان تنها چهارتا بودند

مذهبی برای امور« گنگش » مرادف، مدیر مسئول .آ از این رو بنا به گفته  .مختلف پیش آمد سطوحاسالم در

صد ها ترکمن نوجوان بالدرنگ برای تحصیل به مدارس ودانشگاه های عالی دینی ترکیه، مصر،  ،ترکمنستان

.عربستان سعودی وسوریه اعزام شدند  

افتتاح شد ومدارسی ( 8884)دانشگاه دولتی ترکمنستان الهیات درنود میالدی، دانشکده درنیمه نخست سال های دهه 

مهوری جپایتخت این در 8885در سال .چارجو وعشق آباد پدید آمدند ، ([  داشاووز، داش اوغوز] تاشاوزشهرنیزدر

مساجد کودکانی که آموزش ابتدایی را در به مسابقه ورودیساختمان مدارس تخصصی با چشم انداز پذیرش برپایه 

  .کسب کرده بودند آغاز شد

 ترکمنی، روسی،: شد طراحی زبان چهار بهو چهارسال مدت بهای  برنامه در -عرفی و مذهبی - درمدارس آموزش

عالی الهیات آماده سازی کامل  مروزین برای ورود به دانشگاه هایفارغ التحصیالن درسطح دانش ا. عربی وانگلیسی

یان ترکمنستان دارد، باوجود درمیان ادآن جایگاه دوم را درعرصه کیش ارتدوکس که بلحاظ اهمیت  (84. )میشوند

.ک کلیسا ها، کمبود کادر ونیروی انسانی احساس میشود   اندشمار  

در کتابخانه « بیگانه » پیش تر پنهان از چشمان  .رونق نشریات مذهبی آغاز شد نود میالدیدرحدود سال های دهه 

ژه قرآن به زبان اصلی وترجمه آن به زبان روسی چاپ شده بود واکنون میتوان آنرا آزادانه حتی درغرفه های های وی

(85).کتاب خرید  

عربستان سعودی فرستاده بویژه اززبرخی دولت های عربی  قابل توجه ای قرآن به عنوان اهدایی ایدئولوژیکی اتعداد 

مطرح  11ایده نویسنده ی این سطورکه بطورناموفقی درسال های  8884 – 8885عالوه براین درسال های .میشوند

.ترجمه قرآن به زبان ترکمنی چاپ شد: کرده بود،جامه عمل پوشید  

بنام کریمف وبا مشارکت ( درازبکستان)با تفسیر وحواشی نویسنده ای ازقاراقالپاق ( 8884)ترجمه نخست قرآن 

خوجه احمد ( 8885)  ترجمه دوم آن را.آتامراد آتابایف انجام گرفت رسمی رئیس اتحادیه نویسندگان ترکمنستان

.زبان عربی تدارک دیدبطورمستقیم از( خوجه احمد آخون معروف است درترکمنستان وی بیشتربنام) اورازقلیچ   

 هزار دالراختصاص داده 1هزار نسخه کتاب  51برای تیراژ  این نسخه کتاب که بتصویب رئیس جمهور رسیده بود،

سیاسی  –ترجمه ترکمنی قرآن درچندین شماره مجله ادبی  8885وآغاز سال  8884عالوه براین دراواخر.شد

بازتاب گسترده ای  انتشار قرآن به زبان ترکمنی در مطبوعات دوره ای کشور.انتشار یافت« غارا قوم » واجتماعی 



 .انجام گرفتقرآن  رائتمسابقه ق8884سال  مدرسه مکاتبه ای قرآن تاسیس شده بود ودرماه مارسپیشتر .یافت

.ترکمنستان برپا شدسازماندهی شده بود درتوسط سفارت خانه ایران که نمایشگاه قرآن آزادی   

های  می توانستند بانشریات کتاب مقدس مسلمانان که درسال های مختلف به زبان این نمایشگاهبازدیدکنندگان پرشمار

محمد چنین با کتابهایی درباره پیامبروهم فرانسوی وآلمانی منتشرشده بودند،، عربی، فارسی، ترکمنی، روسی

.آشنا شوندودیگرنمایندگان شناخته شده اسالم   

دهها چنانچه نه  علیحدهجزوات  بوسیلهوهم  نود میالدی – هشتادسالهای اواخردهه در هم درمطبوعات ادواری ترکمن

بین مسیحیان  .اختصاص داده شده بودند منتشر شدندداگانه به ابعاد آن جوبطور صدها مطلب که به اسالم بطورکلی 

عضی دیگر نشریات آن که بازتاب انجیل وب –آشنا شدن با کتاب اصلی  حتیکه پیدا کردن یا اگر مشکالتینیز 

 –ازکتاب مقدس بخش عمده ای  8884عالوه براین درسال  .اصول اساسی آن است، اهمیت خود را ازدست دادندگر

. (81( )پرویش . ترجمه آ) زبان ترکمنی چاپ کرد  انجیل را انستیتوی ترجمه استکهلم به  

اعیاد بزرگ اسالم  هشتاد میالدیاگر در اواسط سالهای دهه .دررابطه با اعیاد مذهبی رخ دادندای نیزتغییرات عمده 

نیمه قانونی جشن گرفته میشد، دردوران پس از فروپاشی شوروی این اعیاد  –عید قربان وعید پاک  –ومسیحیت 

عید .مرخصی است روز یک شود، می برگزار یکشنبه روز در همیشه که پاک عید .وضعیت رسمی بخود گرفتند

 1طبق مصوبات رئیس جمهور ترکمنستان  8881ازاین رو درسال .قربان میتواند به روزهای مختلف هفته بیفتد

جشن همه مردم  ویک روز تعطیلی برای همه شهروندان ترکمنستان با حفظ ( قربان بایرام ) عید قربان  –ژوئن 

.پرداخت حقوق آنان اعالم شد  

 ر د .مه مصادف شد ماه 11تا  11شن عید قربان اعالم کردند که به روزهای جسه روز کامل را  8884درسال 

 بازارودر ندکردروسی زبان تبریک عید اصلی مسیحیان ومقاالتی درباره آن چاپ  محلی مطبوعات پاک، عید آستانه

.ختندونان شیرینی می فرشهربرای این روز   

نفرنمیشد واز  41 – 11شوروی به حج، اغلب بیش از  د هرگروه اعزامی اتحا هشتاد میالدیو شصتدرسال های دهه 

یف سرپرست  لهعبدا لهبا این حال به گفته قاضی امام نصرا.را دربرمی گرفتنستان نه همواره که تنها چند نفرترکم

.متقاضی آماده شد 81ازجمهوری برای انجام حج تنها  8881مسلمانان ترکمنستان درسال   

، پس از سخنان پندآمیز نصرااله عبداله یف رئیس شورای امورمذهبی درحضور رئیس جمهور 8884اما درسال 

البته  .اعزام شد وشرکت هواپیمای ملی هواپیمایی را دراختیار آنها گذاشتبه حج  مختلف کشورمناطق زائر از  845

.بروندنمی توانند  انجام حججهت به مکه دور  رت  زیابرای نیزحتی با مساعدت دولت همه دواطلبان که   

ازمردم بطورسنتی عمل می کنند، هرچند این سنت به رسمیت شناخته نشده است وحتی اسالم ازاین رو بسیاری 

البته نه تنها زیارت .اشاره شدبه آن  پیشترکه  است وآن نیز زیارت زیارتگاه های محلی هرسمی آنرا محکوم کرد

درزمینه های  بطورسنتی بیشتر امااسالم است، ، آیینی که بطورعمده شامل عناصرکهن پیش ازیزیارتگاه های محل

  .دنملی حفظ میشو زندگیمذهبی 

تجسم ارواح  عالم روح ود به  واعتقاهمزاد گرایی  ،جان گراییتمامی باورها ودیدگاه های وابسته به  امراین از

آنها با روان وروح ، طلسم وجادو، گیاهان وجانوران،  .دنپیروی میکنمردگان، ویژه جامعه ترکمن دوران های پیشین 

.کشاورزی ودامداری، آداب ورسوم خانوداگی وبسیاری چیزهای دیگر مرتبط هستند  



سک واعمال اسالمی روحانیت مسلمان  دردوران های اخیر، با منا پیدا شده تر رایج ویا رسوم پیشعادات و برخی 

موضوع بحثی شدند که درصفحات مطبوعات ادواری جمهوری  نود میالدیدهه  مرتبط هستند ودرسال های

مؤمن به رسم گذاشتن پول صدقه درکفش شرکت کنندگان برای مثال، بسیاری از مسلمان  .ترکمنستان بازتاب یافتند

صدقه میدهد وآن با احتساب اینکه این امر میتواند به آن کسی که  درنمازمراسم تشیع جنازه واکنش منفی نشان دادند،

نین سنت هایی معاون رئیس امام والیت آخال چبرای حفظ  .کسی که آنرا میگیرد وحتی به مردگان زیان ببار آورد

(.87) سخنانی ایراد کرد  

رسم )  ترکمن چیلیقبا ( نه با مفاد شریعت اسالم ونه با سنت ها )  این موضوع همچنین درباره ناسازگاری

نادیده نگرفته است وبیشتروبیشتردرعرصه را روحانیت جوانب این نوع بحث ها  طبعا. اظهارنظرشد (مترجم.ترکمنی

نمایندگان روحانیت مسلمان ضمن ادامه این سنت آغازشده، تا  ازاین رو .شرکت می کند های مختلف زندگی اجتماعی

  .تبدیل شدند بازدید کنندگان مکرر واحد های نظامیبه اندازه ای 

به سادگی وبدون  میهنیازان جوان با وتران های جنگ کبیرهای ادای سوگند سربازان جدید، دیدارهای سربدرجشن 

، دارای نتایج ها ترکمن  -میهنان م چنین دیدارها وجلساتی بویژه جداگانه با ه .هیچ موارد خاصی صورت می گرفت

در رابطه با تغییرات قابل ) ت ترکمنستان مستقل دراینجا باید اشاره کرد که درنخستین ماه های حیا .مثبت استبسیار

نظم وانظباط سقوط موارد درواحد های نظامی ( توجهی درترکیب ملی ارتش وخروج بخش هایی از افسران ازکشور

عشق آباد  "االقصی"  امام مسجد .ازارتش ومناقشات وبرخوردهای بین قومی وبین ملتها افزایش یافتوفرار کرد

رتش من شخصا بارها  طبق دعوت فرماندهی ا" پاسخ داد که « دزرژنیتس » درمصاحبه با روزنامه حاجی مجیدف 

.(81) «از واحد های نظامی بازدید کردم   

درامور مذاهب وابسته به « گنگش » به گفته مقصد قارریف نماینده  .البته ارتش تنها موضوع مورد توجه نیست

لیت  روحانی وریش سفیدان درحال حاضر بزرگترین فعا شخصیت های عشق آباد، "یاکملیکح"رئیس جمهوری، در

واحد هایی هستند که درآن  زبازدیدکنندگان موسسات آموزشی و آنها جزیی ا .های اجتماعی را انجام میدهند

سیاست رئیس جمهور را توضیح  وداده آنها حس عشق به میهن را پرورش تی با جوانان انجام می گیرد ودرامورتربی

.واحترام به بزرگان را می آموزند  

شخصیت های روحانی .می کنند، الکل وسیگار ر  به توضیح زیان آوربودن مواد مخد توجه زیادی دراین واحد ها 

 درهمه جشن ها، روزهای عزا، کلنگ زنی ساختمان های مختلف، بدرفه جوانان به خدمت سربازی شرکت می کنند

 .کردندمشارکت  " قوتوردپه" نفت گران مولداوی درترکمنی و جدیدروحانیت حتی درافتتاح شهرک های  .(88)

.نهاد های پلیس عملی نشده استد ها هیچ خیرات صدقه جمعی حتی دربطورطبیعی بدون آخون  

دی توسط رهبری وتا حد زیارخ دادند درحیات مذهبی ترکمنستان  نود میالدیفرایندهای متالطم که درسال های دهه 

 .، بعد ازمدت زمانی نمیتوانستند موجب نگرانی خود این دولت ها نشونده بودندهای تازه استقالل یافته تصویب شددولت

تسلط بنیاد گرایان اسالمی .ضمانتی وجود نداشت که این فرایند ها فراتراز چارچوب آنچه که مجاز است نروند

بق  ومبلغانی به نمایندگی ازاحزاب مذهبی وسیاسی برخی از جمهوری های سادرکشورهای همسایه ایران وافغانستان 

  .شوروی موجب نگرانی شدند

 .بحث گام هایی درجهت تحت کنترل شدید درآوردن پروسه های مذهبی برداشته شدند ازاین رو ازاواسط دهه مورد

شورای امورمذهبی وابسته به دولت که  –ارگان دولتی  8888بزودی پس ازاعالم استقالل ترکمنستان درپایان سال 

.اله مراد مرادف درراس آن قرارگرفت، ایجاد شد  



زکارایی درفعالیت های این نهاد، درکنارآن به نوبه خود شورای خبرگان ادیان که  برای تامین صالحیت واطمینان ا

با این .وهمچنین تاریخ  وتئوری دین راه اندازی شد هستندئل مربوط به حقوق بشر شامل رجال مذهبی وکارشناسان مسا

نیازوف دردیدار خود با رهبران مذهبی کشور اعالم کرد که درحال حاضر هماهنگی . س 8884آوریل  نوزدهحال 

ویژه درامورمذهبی ( گنگش ) های مذهبی همه ادیان موجود درکشور را شورای رگان های دولتی وسازمان کار بین ا

.یس جمهوری رهبری خواهد کردوابسته به رئ  

رتدوکس نیز وارد  ، نمایندگان کلیسای ا(تکازیی)متمرکز روحانیت مسلمان  به این ارگان به موازات رهبران تشکیالت

بطور مستقیم ازسوی ( شورا " ) گنگش" نده، معاون او ومدیرمسئول دراموردرکناراین امرتاکید شد که نمای.شدند

.ند شدمنصوب خواهکشوررئیس جمهور  

آندره و رئیس، دوردی قلیچ خدای نظراوغلی   –نصراله ابن عباداله ( آنطورکه در مصوبات است) به این مقام 

بعنوان  –( رهبر سابق شورای امورمذهبی وابسته به دولت) همچنین اله مراد مرادف  آن انمعاون –ایوانویچ ساپونف 

هستند، درهمه والیات ( گنگش ) مرکزی ساختارهای مربوطه ، که تابع شورای  (.11) منصوب شدند مدیر مسئول

.ایجاد شدند نیز ودرعشق آباد  

آزادی وجدان وسازمان های » فرمان رئیس جمهور مبنی بر طرح اصالحات وتکمیل قانون  8885درماه اوت سال 

ماه مه سال  18بتاریخ  شوروی ، مصوبه شورای عالی جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان«مذهبی درترکمنستان

نو به عنوان ارگان دولتی، خبره « گنگش » درفرمان رئیس دولت که به صراحت به ماهیت  .، صادرشد8888

ماده ] تشکیل میدهد د، گفته میشود که آنرا رئیس جمهور ترکمنستان یروومشورتی درموضوع مذاهب اشاره م

[.بخش دوم .11  

که بدون موافقت آن هیچ یک از سازمان ( درواقع نقش رئیس جمهورکشور) رمذهبی زنقش شورای امو بدین ترتیب با

.بیشتر افزایش یافت یا جایگزین کند،وهای مذهبی نمیتواند رهبری خود ویا کادر اداری را منصوب   

( خلق مصلحتی ) در شورای خلق همه ترکمن ها  8884دسامبر  بیست وششرئیس جمهور ضمن سخنرانی خود در

درسراسر مذهبی جشن که مقررداشت  ،تحت ایده تمرکزآموزش دینیو بنام جامعه و با اشاره به موضوع مذاهب

.بتوان آنرا براحتی کنترل کرد تا کشوردریک مکان همگانی انجام گیرد  

امورمذهبی در( شورا)وگنگش ( کازییت )  وحانیت مسلمانتشکیالت متمرکز ربتازگی » : وی درسخنان خود گفت

رئیس  –میخواهم آنرا با شماها بحث کنم .ندبمن مراجعه کردیک درخواست  ترکمنستان باوابسته به رئیس جمهور

تصمیم گرفته است درشهرعشق آباد : خطاب کرد و افزود( خلق مصلحتی ) دولت به شرکت کنندگان شورای خلق 

موافقت نامه برای ساخت مدارس امضاء .را فراگیرندکه درآنجا کودکان آموزش مذهبی وعرفی مدرسه بازکند، جایی

دراکثر آنها شرایط برای آموزش .وزش می بینندآمل اولیه اسالم را درمساجد متعدد درحال حاضر کودکان اصو.شد

برآن است که . عالوه براین کمبود امامانی که قادر به آموزش قرآن باشند محسوس است .قرآن کریم موجود نیست

این پیشنهاد . رسی انجام خواهد شد که درشهرعشق آباد ساخته خواهدشد تحصیالت متوسط مذهبی کودکان تنها درمدا

(.18)« بنحو شایسته ای قابل پشتیبانی است ( کازییت ) روحانیت مسلمان  تشکیالت متمرکز  

رکمنستان شرکت کنندگان جلسه مشورتی نمایندگان مذهبی تهشت ماه پیش بیانیه » لب بیان شده در مطا بدین ترتیب

»  تشکرآمیز درمورد آنکه یکه با زبان« درخطاب به رئیس جمهور ترکمنستان صفرمراد ترکمن باشی ومردم کشور

 صدوچهلمدارسی که درآنها بیش از ، چارجو وعشق آباد[ داشاووز، داش اوغوز] اشاوزتبا حمایت مستقیم شما در



ایراد شده بود،  «...هزار نوباوه قرآن می آموزند سهمسجد بیش از  نوددر و نوجوان آموزش می بینند، افتتاح شدند

.ازدست دادند اهمیت خود را  

درمورد رشد زیاد  جمهوررئیس  ،قابل اعتماد روحانیوتحصیل کرده  ،درجریان ایده تدارک کادرهای نوین حرفه ای

حقیقت را بشما بگویم، درهمه جا " : اظهار داشت شمار افراد تصادفی که درعرصه مذهبی فعالیت می کنند به روشنی

اغلب مردم به افرادی .را ازمردم پنهان کرد مسئلهالزم نیست این .بیشتر شده استقالبی رمالیان ساختگی و شما

 8881  -8888درسالهای . برخورد می کنند که خود را مال می دانند، هرچند حتی قرآن را نمی توانند ازروبخوانند

(.11" )این دوران دیگرگذشته است .درزندان بوده است ازآنها برخی مالهایی دیده شده اند که  

وکس بخاطر   انی خود را از رهبران مذهبی ترکمنستان وبویژه از رهبران کلیسا های ارتدرد بطورکلی رئیس دولت قد

درزمینه اش درسخنرانی رئیس جمهور  نظر اقدامات مورد .ابراز داشتحمایت فعال از سیاست داخلی وخارجی کشور

روحانیت ترکمن وی به « جدید توصیه» آموزش مذهبی وتمرکز آن درپایتخت کشور وهمچنین  تغییر ساختاری

  .به طورفعال به مرحله اجرا درآمدند نود میالدیدرنیمه دوم سال های دهه 

پیش از نیمی  8887درسال . مدرسه بزرگ چارجو بسته شد  –آخرین مدرسه آموزشی مذهبی  8888درژوئن سال 

ی خارجی ساخته شده انجمن پروتستان های مسیحی که توسط مبلغان دین .ازمساجد موجود درکشورتجدید ثبت نشدند

برروی این انجمن ها فشارارگان های اداری وحقوقی ترکمنستان که  8888درسال .بودند، دوباره بدون ثبت ماند

.آغاز شده بود، شدت یافت 8887دراصل درسال   

در ) سازمان های غربی اعالم کردند که این تالش دولت درجهت بکارانداختن قانون ملی درباره مذاهب است 

درچنین  (. ، مجازشدنفرعضو باشند 511آنها حداقل در اصالحات بعدی ثبت نام سازمان های مذهبی درصورتی که

بنحویکه  .توانستند ثبت نام رسمی را بدست بیاورندکه  ندبودرتدوکس  اوضاعی تنها مسلمانان سنی ومسیحیان ا

هت ایجاد اتحادیه مذهبی ثبت نشده جین دوتشکل کلیسایی پروتستان دستورپرداخت جریمه سنگ 8888دربهارسال 

(.11)دریافت کرد   

 *آدونتیست ها ، *آپارتمان های رهبران بابتیست هابه ویش  نیادرژوئن واوت همان سال یک سری حمالت به جلسات 

انجام گرفت ومقدارزیادی آثارونشریات مذهبی ازجمله کتاب مقدس و انجیل به زبان های روسی  ومسیحیان انجیلی

بویژه ازمیان ترکمن ها  ، تهدیداتی به نشانی یک سری افراد سازمان های محلیوغیره تجهیزات صوتی وترکمنی،

.(18) صورت گرفت  

این واقعیت که تشکل های پروتستان به عنوان تشکل ثبت نشده وبخاطر امتناع خود از ثبت شدن ویا غیرممکن بودن 

که باعث  این تشکل هالیت  فعا.ای تعجب نیستج ه بودقانونی قرارگرفتمورد پیگرد پیروان خود نفر پانصدجمع آوری 

جب نگرانی ونمایندگان مذهب رسمی دربعضی دیگرکشورهای مستقل مشترک المنافع میشد، بطورطبیعی م ناراحتی

.مسلمانان شد نیآشکار رهبری دی  

م روس زبان بلکه تشکیالت خود نه تنها مردیندگان دیگرفرقه ها موفق شده بودند به بابتیست ها، شاهدان یهوه، نما

کلیسای ادونتیست که درباال به آن اشاره شد، برای مثال .، پیش ازهمه جوانان ترکمن را جذب کنندترکمن های زیادی

  .درسایه توزیع مجانی لباس وکفش بویژه درمحیط مردم ترکمن محبوب شد

این کلیسا به سادگی  1111، تابستان سال این تشکلاسقف لیت  ودرخواست قطع فعا رها تهدید باز ازاین رو پس ا

از محکومین نیازوف .درزمان عفو اعالم شده از سوی س دوهزاردسامبرسال  بیست ودودربه همین دلیل  .تخریب شد

به نمک که ، بابتیست ها ودیگر فرقه های پروتستان، ، مصرا خواستند ترکمن بخاطروابستگی وتعلق به شاهدان یهوه



وقرآن دروفاداری شخصی به رئیس جمهورسوگند یاد کنند، یعنی درواقع آنها را مجبور کردند که به آغوش اسالم 

 این از برخی های خانواده .(14) درزندان ماندند آن کسانی که از سوگند خوردن به قرآن امتناع کردند .برگردند

.آسوده نگذاشتند ،آنهاازسوی را ضمن مطالبه پذیرش اسالم  عقیدتی زندانیان  

« باز کردن درب » بنام ترکمنستان ازسوی آژانس مبلغان دینی  8888همه اینها منجربه آن شد که درسال 

بیست دولت از  .که درآن مسیحیان مورد اذیت وآزارقرار می گیرند بگیردبطورمنظم درلیست کشورهایی قرار

(.15) کردترکمنستان رتبه هجدهم را اشغال می ، برشماری شده  

جوامع غیرمسلمان « تبعیض وپیگرد های مکرر» قطعنامه ای در محکومیت پارلمان اروپا  1118رس سال  ما 85 

ترکمنستان به سایه خزیده بودند،که دردیان  ا این نودسالهای پایانی دهه در .وکس ترکمنستان، تصویب کرد وغیرارتد  

 –ت اصلی نسبت به برخی نمایندگان روحانی رهبری ترکمن به نوبه خودد وباید اشاره کرد که نرگذاشته شده بو به کنا

.آشکارا ابراز نارضایتی کرده بود نیزاسالم   

فعالیت مفتی تشکیالت متمرکزروحانیت مسلمان نیازوف برای نخستین باراز.، س1111 مارس سال سهبرای مثال 

که به ارتکاب جرایم اقتصادی متهم (  مرو ) ماری  انتقاد کرد ودرباره برکناری امام اصلی والیت( کازییت سابق )

افزایش » به  "پچاقیق "درروستای 1111آوریل سال  پنجرئیس جمهورضمن سخنرانی خود در .، گزارش داده بودشد

.اشاره کرد« موارد تخلف بین رهبران مذهبیشمار  

: فاقد ثبت نام ادامه دارد ومعلوم نیست همه اینها بکجا ختم میشود دهها مسجدِ  روحانیتِ  فعالیتبطورغیررسمی 

رآن خوجه احمد آخون نطورکه این مسئله با مترجم ق شدید باشد، همام شده توسط حکومت می تواند بسیاراقدامات انجا

مخالفت کرد، چون این امر با  بود بیان کرده ها رسانه پیامبردر نام به جمهور رئیس دربرابرآنچه بارها او. اتفاق افتاد

.او بودالعمر دام آیین اسالم ناسازگاروعلیه تصمیم او و ریاست جمهوری ما  

ازپایتخت به منطقه  اش گناهان متهم شد وسه مارس سال گذشته او را به همراه خانواده این آخوند سرشناس به انواع

آباد ویک مسجد کوچک ساخته شده توسط او را با درهمان روز شب هنگام خانه او درحومه عشق .تجن تبعید کردند

.بولدوزر تخریب کردند  

درمرحله نخست .فرایند های مذهبی دردولت ترکمنستان مستقل قانونمندی خود را داشت نود میالدیبنابراین درسالهای 

مشخص میشد، فعالیت بعضی ادیان که خود را درسالهای پروسترویکا  که با رضایت سیاسی، اقتصادی وایدئولوژیکی

رسمی، روحانیت دتگاه های رسمی وغیر  عبااین امر دررشد پویای شماری از .اعالم کرده بود، بسرعت گسترش یافت

.رسمی وغیررسمی ودرافزایش بی سابقه عالقه مردم به مذاهب وانواع گوناگون اعتقادات وخرافات بازتاب یافت  

گرایش سیستماتیک حاکمیت برای تابع کردن پروسه های مذهبی به خط مشی رسمی خود، برای رسیدن ، مرحله دوم 

حله سوم، درمر .است حاکمیتتوسط گام های برداشته شده روحانیت ومؤمنان ازبی قید وشرط حمایت به تضمین 

اینکه فرآیند های  .وتشنج فزاینده، پدید آمدفشار ات حاکمیت با شماری ازادیان عنصرمناسبدرسه، چهارساله اخیردر

.مذهبی درترکمنستان دردهه آغاز شده چگونه سپری خواهد شد را زمان نشان خواهد داد  

 

++++++++ 
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